دعوة لحضور اجتماع الجمعٌة العمومٌة العادٌة وغٌر العادٌة
يسر مجلس إدارة شركة المركز المالي الكويييي ش.م.م مع) دعوية مسواممي
الكرا .لحضير اجيماع الجمعية العميميوة العاديوة يغيور العاديوة يالوي يقورر
عقدمما في يما .الساعة الثانية عشر من بعود هرور يوي .الخمويس الميافو 15
ابري و  0212فووي يزارة اليجووارة يالةووناعة -مجمووا الوويزارا  -بلووي - 0
الدير األي – قاعة االجيماعا ش أ ) ،ييل للنهر في:

جدول أعمال الجمعٌة العامة العادٌة
-1
-0
-1
-2
-3
-4

-5
-6

-7

سماع يقرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنيرية في 0211/10/11
يالمةادقة علي م
سماع يقرير مراقبي حسابا الشركة عن السنة المالية المنيرية في
 0211/10/11يالمةادقة علي م
مناقشة الميزانية العميمية يحساب األرباح يالخسائر عن السنة المالية
المنيرية في  0211/10/11يالمةادقة عليرام
يالية بيان الجزاءا شمالية يغير مالية) اليي ي .ييقيعرا على الشركة من
قب بن الكيي المركز خال السنة المالية المنيرية في 0211/10/11م
الميافقة على اليعام ما أطراف يا ةلة عن السنة المالية المنيرية في
0211/10/11م
الميافقة على ييةية مجلس االدارة بشؤن ييزيا أرباح نقدية بنسبة %10
ش  10فلس لك سر ).على المساممين المسجلين بسجال الشركة بياريخ
انعقاد الجمعية العميميةم
اعيماد مكافؤة أعضاء مجلس اإلدارة يقدرما  122ألف دم عن السنة
المالية المنيرية في 0211/10/11م
"يفييض مجلس اإلدارة بشراء أي بيا أسر .الشركة بما ال ييجايز %12
من عدد أسرمرا ييل يفقا لما ينص علي المادة رق .ش )153من القانين
رق 03 .لسنة  "0210ييعديالي ييعليما ميئة أسيا الما بشؤن ينهي.
شراء الشركا المساممة ألسرمرا شأسر .الخزينة) يكيفية إسيخدامرا
ياليةرف فيرا رق .شمـمأم /.م مأ /م(0211/4/.م
الميافقة لمجلس اإلدارة على إةدار سندا بالدينار الكيييي أي بؤ عملة
أخرى يراما مناسبة يبما الييجايز الحد األقةى المةرح ب قانينا أي ما

يعادل بالعمال األجنبية ،ما يفييض مجلس االدارة في يحديد نيع يل
السندا يمديرا يقيميرا االسمية يسعر الفائدة يميعد اليفاء برا يسائر
شريطرا يأحكامرا ييل بعد أخي ميافقة الجرا الرقابية المخيةةم
 -12إخالء طرف السادة أعضاء مجلس اإلدارة يإبراء يمير .في ك ما ييعل
بيةرفاير .القانينية عن السنة المالية المنيرية في 0211/10/11م
 -11انيخاب مجلس إدارة للسنيا الثالث القادمة ش)0214 – 0212م
 -10يعيين أي إعادة يعيين مراقبي الحسابا للسنة المالية  0212ييفييض
مجلس اإلدارة ليحديد أيعابر.م
جدول أعمال الجمعٌة العامة غٌر العادٌة
البند األول تعدٌل المادة  )2من عقد التأسٌس على النحو التالً
نص المادة الحالي قب اليعدي :
"اس .ميه الشركة مي المركز المالي الكيييي ششركة مساممة كيييية مقفلة)
نص المادة بعد اليعدي :
اس .ميه الشركة مي المركز المالي الكيييي "شركة مساممة كيييية عامة
ش.م.م مع)"
البند الثانً تعدٌل المادة  )5من عقد التأسٌس والمادة  )4من النظام
األساسً على النحو التالً
نص المادة الحالي قب اليعدي :
"األغراض اليي يؤسس من أجلرا الشركة مي القيا .بما يؤيي:
 )1يميي عمليا االسييراد ياليةدير سياء عن طري اليسليف المباشر أي
اليحييال المسحيبة على الشركة ألّجا قةيرة،
بياسطة قبي
باإلضافة إلى اليساطة في يؤمين اليسريال المةرفية للعمالء في
الكيي يالخارجم
 )2القيا .بيهيفة اليسيط بين جمررة المقرضين يالمقيرضين يالقيا .بؤعما
اليكالة المعيمدة لعمليا الدفا الناشئة عن اةدار االيرا المالية

)3

)4

)5

)6

)7
)8

)9

)11

)11

المييسطة يالطييلة االج  ،باإلضافة إلى حفه األيرا المالية نيابة عن
العمالءم
اليعام يالمياجرة في سي القطا االجنبي يسي المعادن الثمينة داخ
الكيي يخارجرام
القيا .باألعما االسيثمارية ييقيي .المشاريا نيابة عن العمالء ييقدي.
المشيرة المالية يالفنية لر .قب ايخاي القرارا الميعلقة بيميي
المشاريام
القيا .بكافة الخدما اليي يساعد على يطييال ييدعي .قدرة السي المالية
يالنقدية في الكيي ييلبية حاجاي ييل كل في حديد القانين يما يةدر
عن بن الكيي المركز من اجراءا أي يعليما م ييجيز للشركة أن
يكين لرا مةلح أي أن يشير بؤ يج ما الريئا اليي يزاي أعماالً
شبيرة بؤعمالرا أي اليي قد يعاينرا على يحقي أغراضرا في الكيي أي
في خارجرا يلرا أن يشير ميه الريئا أي يلحقرا برام
يقدي .القريض الشخةية ياليجارية ياالسيرالكية يالقيا .بعمليا
اليميي على أساس الرام .يالميعلقة بعمليا االسيثمار في األسيا
المحلية يالعالمية ييداي العمال يكيل عمليا اليميي المريبطة
برمن المحافه االسيثمارية ياأليرا المالية يالقيا .بعمليا اليميي
ياليساطة في العمليا اليجارية الديلية يالمحليةم
ممارسة كافة أعما اليساطة المالية يالسمسرة الميعلقة برام
االسيثمار في مخيلف القطاعا االقيةادية من ةناعية يعقارية
يزراعية يخدما يغيرما سياء بطري مباشر أي خال المساممة في
الشركا القائمة أي القيا .بيؤسيس ميه الشركا الميعلقة باألنشطة
الميكيرة أي اميال المشريعا اليي يحق يل م
القيا .بالعمليا الخاةة بيداي األيرا المالية من بيا يشراء األسر.
يالسندا الشركا يالريئا الحكيمية في ميا المجا بمبدأ االسيثمار
الميحفه يينييا محافهرا االسيثماريةم
القيا .بيهائف امناء االسيثمار يإدارة المحافه االسيثمارية لحساب الغير
يما ييطلب يل من عمليا االقيراض ياالقراضم
إنشاء يإدارة الةنادي االسيثماريةم

نص المادة بعد اليعدي :
"األغراض اليي يؤسس من أجلرا الشركة مي القيا .بما يؤيي:

)1

)2

)3

)4

)5

)6

)7
)8

)9

يميي عمليا االسييراد ياليةدير سياء عن طري اليسليف المباشر أي
اليحييال المسحيبة على الشركة ألّجا قةيرة،
بياسطة قبي
باإلضافة إلى اليساطة في يؤمين اليسريال المةرفية للعمالء في
الكيي يالخارجم
القيا .بيهيفة اليسيط بين جمررة المقرضين يالمقيرضين يالقيا .بؤعما
اليكالة المعيمدة لعمليا الدفا الناشئة عن اةدار االيرا المالية
المييسطة يالطييلة االج  ،باإلضافة إلى حفه األيرا المالية نيابة عن
العمالءم
اليعام يالمياجرة في سي القطا االجنبي يسي المعادن الثمينة داخ
الكيي يخارجرام
القيا .باألعما االسيثمارية ييقيي .المشاريا نيابة عن العمالء ييقدي.
المشيرة المالية يالفنية لر .قب ايخاي القرارا الميعلقة بيميي
المشاريام
القيا .بكافة الخدما اليي يساعد على يطييال ييدعي .قدرة السي المالية
يالنقدية في الكيي ييلبية حاجاي ييل كل في حديد القانين يما يةدر
عن بن الكيي المركز من اجراءا أي يعليما م ييجيز للشركة أن
يكين لرا مةلح أي أن يشير بؤ يج ما الريئا اليي يزاي أعماالً
شبيرة بؤعمالرا أي اليي قد يعاينرا على يحقي أغراضرا في الكيي أي
في خارجرا يلرا أن يشير ميه الريئا أي يلحقرا برام
يقدي .القريض الشخةية ياليجارية ياالسيرالكية يالقيا .بعمليا
اليميي على أساس الرام .يالميعلقة بعمليا االسيثمار في األسيا
المحلية يالعالمية ييداي العمال يكيل عمليا اليميي المريبطة
برمن المحافه االسيثمارية ياأليرا المالية يالقيا .بعمليا اليميي
ياليساطة في العمليا اليجارية الديلية يالمحليةم
ممارسة كافة أعما اليساطة المالية يالسمسرة الميعلقة برام
االسيثمار في مخيلف القطاعا االقيةادية من ةناعية يعقارية
يزراعية يخدما يغيرما سياء بطري مباشر أي خال المساممة في
الشركا القائمة أي القيا .بيؤسيس ميه الشركا الميعلقة باألنشطة
الميكيرة أي اميال المشريعا اليي يحق يل م
القيا .بالعمليا الخاةة بيداي األيرا المالية من بيا يشراء األسر.
يالسندا الشركا يالريئا الحكيمية في ميا المجا بمبدأ االسيثمار
الميحفه يينييا محافهرا االسيثماريةم

)11

)11

القيا .بيهائف امناء االسيثمار يإدارة المحافه االسيثمارية لحساب الغير
يما ييطلب يل من عمليا االقيراض ياالقراضم
إنشاء يإدارة الةنادي االسيثماريةم

ما مراعاة أحكا .قانين الشركا ييعديالي يالئحي الينفييية يأحكا .قانين
ميئة أسيا الما يالئحي الينفييية يقرارايرا ييعليمايرا يأحكا .قانين البن
المركز يليائح يقراراي ييعميماي يكين للشركة مباشرة األعما الساب
يكرما في ديلة الكيي يفي الخارج بةفة أةلية أي باليكالةم
ييجيز للشركة أن يمارس أعماال مشابرة أي مكملة أي الزمة أي مريبطة
بؤغراضرا الميكيرةم
البند الثالث تعدٌل المادة  )6من عقد التأسٌس والمادة  )5من النظام
األساسً على النحو التالً
نص المادة الحالي قب اليعدي :
حدد رأس ما الشركة بمبلغ ش )5311311111ثالثة يخمسين مليين يمائة
يثالثين ألف دينار كييييم ميزع على  53113111111خمسمائة يياحد
يثالثين مليين يثالثمائة ألف سر .قيمة ك سر .ش )111مائة فلس كيييي
يجميعرا أسر .نقديةم
نص المادة بعد اليعدي :
حدد رأس ما الشركة بمبلغ ش )5311311111ثالثة يخمسين مليين يمائة
يثالثين ألف دينار كييييم ميزع على  53113111111خمسمائة يياحد
يثالثين مليين يثالثمائة ألف سر .قيمة ك سر .ش )111مائة فلس كيييي
يجميعرا أسر .نقدية ،مدفيع بالكام م
البند الرابعا الموافقة على تعدٌل المادة  )8من عقد التأسٌس والمادة
 )14من النظام األساسً على النحو التالً
نص المادة الحالي قب اليعدي :
يليز .الشركة بعد .فيح الحسابا الجارية أي حسابا الييفير أي قبي اليدائا
أي فيح االعيمادا المسيندية ،يييعرد بؤن ال يكين يكيال النيرناشنا بن –

ياشنطن أي أ بن أخر أي أن يقي .في ديلة الكيي
ميا البن أي لحساب غيره من البني األجنبيةم

بؤية عمليا

لحساب

نص المادة بعد اليعدي :
يحيف المادةم
البند الخامس الموافقة على تعدٌل المادة  )22من النظام األساسً على
النحو التالً
نص المادة الحالي قب اليعدي :
لما كان األسر .اسمية فإن آخر مال لرا مقيد اسم في سج الشركة يكين
ل يحده الح في قبض المبالغ المسيحقة عن السر .سياء كان حةةا في
األرباح أي نةيبا في ميجيدا الشركةم
نص المادة بعد اليعدي :
يقس .رأس ما الشركة إلى أسر .اسمية ميسايية القيمة بحيث ال يق القيمة
االسمية للسر .عن مائة فلسم
ييكين للشركة سج خاص يحفه لدى يكالة مقاةة ،ييقيد في السج أسماء
المساممين يكافة البيانا الميطلبة قانينا ،ييي .اليؤشير في سج المساممين
أل يغييرا يطرأ على البيانا المسجلة في يفقا لما ييلقاه الشركة أي يكالة
المقاةة من بيانا  ،ييعيمد آخر بيانا مقيدة في ميا السج للمساممين في
حقي حضير الجمعيا العميميةم
البند السادس الموافقة على تعدٌل المادة  )21من النظام األساسً على
النحو التالً
نص المادة الحالي قب اليعدي :
ال يجيز زيادة رأس الما إال إيا كان أقساط األسر .األةلية قد دفع
كاملة يال يجيز إةدار األسر .الجديدة بؤق من قيميرا األسميةم يإيا
أةدر بؤكثر من يل أضيف الفر حيما إلى االحيياطي القانيني بعد يفاء
مةريفا اإلةدار  ،يلك مسام .األيليية في االكيياب بحةة من األسر.
الجديدة ميناسبة ما عدد أسرم ييمنح لممارسة ح األيليية مدة خمسة
عشر ييما من ياريخ نشر دعية المساممين ليل م

نص المادة بعد اليعدي :
ال يجيز زيادة رأس الما إال إيا كان أقساط األسر .األةلية قد دفع
كاملة ،ييةدر األسر .بالقيمة االسمية يال يجيز إةدار األسر .الجديدة بؤق
من قيميرا األسمية إال إيا يافق عليرا الجرا الرقابيةم
ييجيز للجمعية العامة غير العادية أن يقرر إضافة عالية إةدار إلى القيمة
األسمية لألسر .الجديدة يخةص لليفاء بمةريفا اإلةدار ث .يضاف إلى
االحيياطي ،يلك مسام .األيليية في االكيياب بحةة من األسر .الجديدة
ميناسبة ما عدد أسرم ييمنح لممارسة ح األيليية مدة خمسة عشر ييما
من ياريخ نشر دعية المساممين ليل  ،ييجيز للمسام .اليناز عن ح
األيليية لمسام .أخر أي للغير بمقاب ماد أي بدين مقاب يفقا لما يي.
االيفا علي بين المسام .يالميناز إلي  ،يإيا ل .يي .يغطية أسر .زيادة رأس
الما جاز للجرة اليي قرر الزيادة أن يقرر إما الرجيع عن الزيادة في
رأس الما أي االكيفاء بالقدر الي ي .االكيياب في م
البند السابع
النحو التالً

الموافقة على تعدٌل المادة  )26من النظام األساسً على

نص المادة الحالي قب اليعدي :
مدة العضيية لمجلس اإلدارة ثالث سنيا ييجيز إعادة انيخاب العضيم
نص المادة بعد اليعدي :
مدة العضيية لمجلس اإلدارة ثالث سنيا قابلة لليجديد يإيا يعير انيخاب
مجلس إدارة جديد في الميعاد المحدد اسيمر المجلس القائ .في إدارة أعما
الشركة إلي حين زيا األسباب يانيخاب مجلس إدارة جديدم
البند الثامن
النحو التالً

الموافقة على تعدٌل المادة  )27من النظام األساسً على

نص المادة الحالي قب اليعدي :
يشيرط في عضي مجلس اإلدارة فيما عدا ممثلي انيرناشنا بن  -ياشنطن
أن يكين مالكا ً بةفي الشخةية لعدد من األسر .ال يق عن  11111سر.م فإيا

كان العضي يق انيخاب ال يمل ميا العدد من األسر .يجب علي خال
شرر من انيخاب أن يكين مالكا ل يأال سقط عضييي م
نص المادة بعد اليعدي :
يجب أن يييافر في من يرشح لعضيية مجلس اإلدارة الشريط اليالية:
 )1أن يكين ميميعا ً بؤملية اليةرفم
 )2أال يكين قد سب الحك .علي في جناية بعقيبة مقيدة للحرية أي في جريمة
إفالس
باليقةير أي اليدليس أي جريمة مخلة بالشرف أي األمانة أي بعقيبة مقيدة
للحرية بسبب مخالفي ألحكا .قانين الشركا ما ل .يكن قد رد إلي
اعيباره.
)3

فيما عدا أعضاء مجلس اإلدارة المسيقلين يجب أن يكين عضي مجلس
اإلدارة مالكا بةفة شخةية أي يكين الشخص الي يمثل ملكا لعدد من
أسر .الشركة.
يإيا فقد عضي مجلس اإلدارة أيا من الشريط الميقدمة أي غيرما من
الشريط الياردة في قانين الشركا أي قرارا الريئة زال عن ةفة
العضيية من ياريخ فقدان يل الشرطم

البند التاسع
النحو التالً

الموافقة على تعدٌل المادة  )29من النظام األساسً على

نص المادة الحالي قب اليعدي :
إيا شغر مركز عضي مجلس اإلدارة خلف في من كان حائزا ألكثر
األةيا من المساممين اليين ل .يفيزيا بعضيية مجلس اإلدارة في آخر
انيخابم أما إيا بلغ المراكز الشاغرة ربا المراكز األةلية أي ل .ييجد من
يييافر في الشريط فإن ييعين على مجلس اإلدارة دعية الجمعية العامة
ليجيما في ميعاد شررين من ياريخ شغر آخر مركز لينيدب من يمال المراكز
الشاغرةم يفي جميا ميه األحيا يكم العضي الجديد مدة سلف فقطم
نص المادة بعد اليعدي :

إيا شغر مركز عضي مجلس اإلدارة خلف في من كان حائزا ألكثر
األةيا من المساممين اليين ل .يفيزيا بعضيية مجلس اإلدارة في آخر
انيخاب ،يايا قا .مانا خلف من يلي م أما إيا بلغ المراكز الشاغرة ربا
المراكز األةلية أي ل .ييجد من يييافر في الشريط فإن ييعين على مجلس
اإل دارة دعية الجمعية العامة ليجيما في ميعاد شررين من ياريخ شغر آخر
مركز لينيخب من يمال المراكز الشاغرةم يفي جميا ميه األحيا يكم
العضي الجديد مدة سلف فقطم
البند العاشر
النحو التالً

الموافقة على تعدٌل المادة  )22من النظام األساسً على

نص المادة الحالي قب اليعدي :
ينيخب مجلس االدارة باالقيراع السر رئيسا ينائبا للرئيس لمدة ثالث
سنيا بحيث ال يجايز ميه المدة مدة عضيييرما بمجلس االدارة م يرئيس
مجلس االدارة مي الي يمث الشركة لدى القضاء يعلي ينفيي القرارا اليي
يةدرما المجلسم ييقي .نائب الرئيس عند غياب أي قيا .مانا ب م
نص المادة بعد اليعدي :
ينيخب مجلس اإلدارة باالقيراع السر رئيسا ً للمجلس ينائبا ً للرئيس ييمث
رئيس مجلس اإلدارة الشركة في عالقايرا ما الغير يأما .القضاء إلى جانب
االخيةاةا األخرى المبينة بعقد الشركة ،ييعيبر ييقيع كييقيا مجلس
اإلدارة في عالقة الشركة بالغير ،يعلي ينفيي قرارا المجلس يأن ييقيد
بييةياي  ،ييح نائب الرئيس مح الرئيس عند غياب  ،أي قيا .مانا لدية من
ممارسة اخيةاةاي م

البند الحادي عشر الموافقة على تعدٌل المادة  )22من النظام األساسً
على النحو التالً
نص المادة الحالي قب اليعدي :
يجيز لمجلس اإلدارة أن يعين من بين أعضائ عضيا منيدبا لإلدارة أي أكثر
ييحدد المجلس ةالحيير.م

نص المادة بعد اليعدي :
يكين للشركة رئيس ينفيي أي أكثر يعين مجلس اإلدارة من أعضاء المجلس
أي من غيرم .يناط ب إدارة الشركة ييحدد المجلس مخةةاي ي ةالحياي
في الييقيا عن الشركة يال يجيز الجما بين منةبي رئيس مجلس اإلدارة
يالرئيس الينفيي م
البند الثانً عشر الموافقة على تعدٌل المادة  )22من النظام األساسً
على النحو التالً
نص المادة الحالي قب اليعدي :
يمل الييقيا عن الشركة على انفراد ك من رئيس مجلس اإلدارة أي نائب ،
يأعضاء مجلس اإلدارة المنيدبين يأ عضي آخر ينيدب مجلس اإلدارة لريا
الغرض ييجيز لمجلس اإلدارة أن يعين مديرا عاما للشركة يحدد ةالحيي م
نص المادة بعد اليعدي :
يمل ح الييقيا عن الشركة على انفراد ك من رئيس مجلس اإلدارة أي
نائب  ،كما يمل الرئيس الينفيي ح الييقيا عن الشركة يفقا للةالحيا
المحددة ل من مجلس اإلدارة ،لمجلس اإلدارة ان ييزع العم بين أعضائ
يفقا لطبيعة أعما الشركة كما يجيز للمجلس أن يفيض أحد اعضائ ي أي
لجنة من بين أعضائ اي احدا من الغير في القيا .بعم معين اي أكثر أي
اإلشراف على يج من يجيه نشاط الشركة أي في ممارسة بعض السلطا
اي االخيةاةا المنيطة بالمجلسم
البند الثالث عشر الموافقة على تعدٌل المادة  )21من النظام األساسً
على النحو التالً
نص المادة الحالي قب اليعدي :
يجيما مجلس اإلدارة أربا مرا على األق في السنة بناء على دعية من
رئيس ييجيما أيضا إيا طلب يل ثالثة من أعضائ على األق م ييكين
اجيماع المجلس ةحيحا بحضير أغلبية أعضائ  ،يال يجيز الحضير
باليكالة في اجيماعا المجلسم
نص المادة بعد اليعدي :
يجيما مجلس اإلدارة س مرا على األق خال السنة الياحدة بناء على
دعية من رئيس  ،ييجيما أيضا إيا طلب يل ثالثة من أعضائ على األق م

يال يجيز الحضير باليكالة في اجيماعا المجلسم يال يكين اجيماع
المجلس ةحيحا إال إيا حضره نةف عدد األعضاء على أال يق عدد
الحاضرين عن أربعة ،ييجيز االجيماع باسيخدا .يسائ االيةا الحديثة
اليي يحددما ييياف عليرا مجلس اإلدارة ،يايخاي قرارا باليمرير بميافقة
جميا أعضاء المجلس ،ييدين محاضر اجيماعا مجلس اإلدارة يييقا من
قب األعضاء الحاضرين يأمين سر المجلسم
البند الرابع عشر الموافقة على تعدٌل المادة  )26من النظام األساسً
على النحو التالً
نص المادة الحالي قب اليعدي :
ما عد .االخال بؤحكا .قانين الشركا اليجارية يحدد الجمعية العامة
العادية مكافآ أعضاء مجلس اإلدارة ييحدد مجلس اإلدارة مكافآ أعضاء
مجلس اإلدارة المنيدبين يرايب المدير العا.م
نص المادة بعد اليعدي :
ما عد .االخال بؤحكا .قانين الشركا يالقرارا الينهيمية للريئة يحدد
الجمعية العامة العادية مكافآ أعضاء مجلس اإلدارة ،كما يحدد مجلس
اإلدارة أجير يحيافز الرئيس الينفيي م
البند الخامس عشر الموافقة على تعدٌل المادة  )27من النظام األساسً
على النحو التالً
نص المادة الحالي قب اليعدي :
لمجلس اإلدارة القيا .بجميا األعما اليي يقيضيرا إدارة الشركة يفقا
ألغراضرا ييجيز ل في سبي يل بيا عقارا الشركة أي رمنرا أي إعطاء
الكفاال أي عقد القريض يال يحد من ميه السلطة أال ما نص علي القانين
أي نها .الشركة أي قرارا الجمعية العامةم
نص المادة بعد اليعدي :
لمجلس اإلدارة أن يزاي جميا األعما اليي يقيضيرا إدارة الشركة يفقا
ألغراضرا ،يال يحد من ميه السلطة أال ما نص علي القانين أي عقد الشركة
أي قرارا الجمعية العامةم

يلمجلس اإلدارة سلطة االقيراض ي بيا يرمن عقارا الشركة يعقد
الكفاال  ،يالييقيا على مشارطة أي شرط اليحكي ،.يفي إبرا .الةلح ،يمنح
اليبرعا م
البند السادس عشر الموافقة على تعدٌل المادة  )12من النظام األساسً
على النحو التالً
نص المادة الحالي قب اليعدي :
ييج الدعية إلى المساممين لحضير اجيماعا الجمعية العامة أيا كان
ةفيرا بكيب مسجلة ييجب أن ييضمن الدعية جدي االعما م ييضا
المإسسين جدي أعما الجمعية العامة منعقدة بةفة يؤسيسية ييضا مجلس
اإلدارة جدي أعما الجمعية العامة منعقدة بةفة عادية أي غير عاديةم
نص المادة بعد اليعدي :
ييج الدعية إلى المساممين لحضير اجيماعا الجمعية العامة بالطر
المقررة قانينا ييجب أن ييضمن الدعية جدي االعما م ييعد لجرة اليي
يدعي إلي االجيماع جدي األعما  ،كما يجب إخطار يزارة اليجارة
يالةناعة كيابيا بجدي األعما يبميعاد يمكان االجيماع يفقا للقانينم
البند السابع عشر الموافقة على تعدٌل المادة  )12من النظام األساسً
على النحو التالً
نص المادة الحالي قب اليعدي :
في األحيا اليي يجيز فيرا عقد الجمعية العامة بناء على طلب المساممين
أي مراقبي الحسابا يضا جدي األعما من طلب انعقاد الجمعية ،يال
يجيز بحث أية مسال غير مدرجة في جدي األعما م
نص المادة بعد اليعدي :
في األحيا اليي يجيز فيرا عقد الجمعية العامة بناء على طلب المساممين
أي مراقبي الحسابا يضا جدي األعما من طلب انعقاد الجمعية ،يال
يجيز بحث أية مسال غير مدرجة في جدي األعما  ،إال إيا كان من
األمير العاجلة اليي طرأ بعد إعداد الجدي أي يكشف في أثناء االجيماع،
أي إيا طلب يل إحدى الجرا الرقابية أي مراقب الحسابا أي عدد من
المساممين يملكين خمسة بالمائة من رأسما الشركةم

يإيا يبين أثناء المناقشة عد .كفاية المعليما الميعلقة ببعض المسائ
المعريضة ،يعين يؤجي االجيماع مدة ال يزيد عن عشرة أيا .عم إيا طلب
يل عدد من المساممين يمثلين ربا أسر .رأس الما المةدر ،يينعقد
االجيماع المإج دين الحاجة إلى إجراءا جديدة للدعيةم
البند الثامن عشر الموافقة على تعدٌل المادة  )12من النظام األساسً
على النحو التالً
نص المادة الحالي قب اليعدي :
لك مسام .عدد من األةيا يعاد عدد أسرم ييجيز الييكي في حضير
االجيماع ييمث القةر يالمحجيزين النائبين عنر .قانينا ،يال يجيز أل
عضي أن يشير في اليةيي عن نفس أي عمن يمثل قانينا في المسائ
اليي ييعل بمنفعة خاةة ل أي بخالف قائ .بين يبين الشركةم
نص المادة بعد اليعدي :
لك مسام .عدد من األةيا يعاد عدد أسرم ييجيز الييكي في حضير
االجيماع ييل بمقيضى ييكي أي يفييض يعده الشركة لريا الغرض ،يال
يجيز أل عضي أن يشير في اليةيي عن نفس أي عمن يمثل قانينا في
المسائ اليي ييعل بمنفعة خاةة ل أي بخالف قائ .بين يبين الشركة ،ييقا
باطال ك شرط أي قرار يخالف يل م
البند التاسع عشر الموافقة على تعدٌل المادة  )14من النظام األساسً
على النحو التالً
نص المادة الحالي قب اليعدي :
يسر على النةاب الياجب ييافره لةحة انعقاد الجمعية العامة بةفايرا
المخيلفة يعلى األغلبية الالزمة اليخاي القرارا أحكا .قانين الشركا
اليجاريةم
نص المادة بعد اليعدي :
يسر على النةاب الياجب ييافره لةحة انعقاد الجمعية العامة يعلى
األغلبية الالزمة اليخاي القرارا أحكا .قانين الشركا م
البند العشرون الموافقة على تعدٌل المادة  )17من النظام األساسً على
النحو التالً

نص المادة الحالي قب اليعدي :
نعقد الجمعية بةفة عادية مرة على األق في السنة بناء على دعية مجلس
اإلدارة خال ثالثة أشرر من انيراء السنة المالية للشركةم يلمجلس اإلدارة
دعية ميه الجمعية كلما رأى يل يييعين دعييرا كلما طلب إلي يل عدد من
المساممين يملكين ما ال يق عن عشر رأس الما م
نص المادة بعد اليعدي :
ينعقد الجمعية العامة العادية السنيية بناء على دعية من مجلس اإلدارة خال
األشرر الثالثة اليالية النيراء السنة المالية ،ييل في الزمان يالمكان الليين
يعينرما مجلس اإلدارة ،يللمجلس أن يدعي الجمعية العامة لالجيماع كلما
دع الضريرة إلى يل  ،يعلى مجلس اإلدارة أن ييج دعية الجمعية
لالجيماع بناء على طلب مسبب من عدد من المساممين يملكين عشرة
بالمائة من رأسما الشركة ،أي بناء على طلب مراقب الحسابا  ،ييل
خال خمسة عشر ييما من ياريخ الطلب ييعد جدي األعما الجرة اليي
يدعي الى االجيماعم
البند الواحد والعشرون
األساسً على النحو التالً

الموافقة على تعدٌل المادة  )42من النظام

نص المادة الحالي قب اليعدي :
يناق .الجمعية العميمية العادية منعقدة بةفة عادية يقرير مجلس اإلدارة
ييقرر ما يراه في شؤن يينهر في يقرير مراقبي الحسابا م يينيخب
أعضاء مجلس اإلدارة ييعين مراقبي الحسابا للسنة المقبلة ييحدد مكافآير.
يأجيرم.م
نص المادة بعد اليعدي :
ما مراعاة أحكا .القانين يخيص الجمعية العامة العادية في اجيماعرا السني
بايخاي قرارا في المسائ اليي يدخ في اخيةاةايرا يعلى يج
الخةيص ما يلي:
 -1يقرير مجلس اإلدارة عن نشاط الشركة يمركزما المالي للسنة المالية
المنيريةم
 -2يقرير مراقب الحسابا عن البيانا المالية للشركةم

رةديرا الجرا

الرقابية يأيقع

بشؤنرا جزاءا

 -3يقرير بؤية مخالفا
على الشركةم
 -4البيانا المالية للشركةم
 -5اقيراحا مجلس اإلدارة بشؤن ييزيا األرباحم
 -6إبراء يمة أعضاء مجلس اإلدارةم
 -7انيخاب أعضاء مجلس اإلدارة أي عزلر ،.ييحديد مكافآير.م
 -8يعيين مراقب حسابا الشركة ،ييحديد أيعاب أي يفييض مجلس
اإلدارة في يل م
 -9يقرير اليعامال اليي يم أي سيي .ما األطراف يا الةلة ،ييعًرف
األطراف يا الةلة طبقا ً لمبادئ المحاسبة الديليةم
 -11أية أمير أخرى يحددما القانينم

البند الثانً والعشرون الموافقة على تعدٌل المادة  )42من النظام األساسً على
النحو التالً
نص المادة الحالي قب اليعدي :
يجيما الجمعية العامة بةفة غير عادية بناء على دعية من مجلس اإلدارة أي
بناء على طلب كيابي من مساممين يحملين ما ال يق عن ربا أسر .الشركةم
يفي ميه الحالة يجب على مجلس اإلدارة أن يدعي الجمعية خال شرر من
يةي الطلب إلي م
نص المادة بعد اليعدي :
يجيما الجمعية العامة غير العادية بناء على دعية من مجلس اإلدارة ،أي بناء
على طلب مسبب من مساممين يمثلين خمسة عشر بالمائة من رأسما
الشركة المةدر أي من يزارة اليجارة يالةناعة ،ييجب على مجلس
اإلدارة أن يدعي الجمعية العامة غير العادية لالجيماع خال ثالثين ييما ً من
ياريخ يقدي .الطلبم
البند الثالث وعشرون
األساسً على النحو التالً

الموافقة على تعدٌل المادة  )42من النظام

نص المادة الحالي قب اليعدي :

المسائ اليالية ال ينهرما أال الجمعية العامة منعقدة بةفة غير عادية:
-1يعدي عقد اليؤسيس أي النها .األساسيم
 -2بيا ك المشريع الي قام ب الشركة أي اليةرف في بؤ يج آخرم
 -3ح الشركة أي اندماجرا في شركة أي ميئة أخرىم
 -4يخفيض رأس ما الشركةم
نص المادة بعد اليعدي :
ما مراعاة االخيةاةا األخرى اليي ينص عليرا القانين يخيص الجمعية
العامة منعقدة بةفة غير عادية بالمسائ اليالية:
 -1يعدي عقد الشركة ينهامرا األساسيم
 -2بيا ك المشريع الي قام من أجل الشركة أي اليةرف في بؤ يج
آخرم
 -3ح الشركة أي اندماجرا أي يحيلرا أي انقسامرام
 -4زيادة رأسما الشركة أي يخفيض م
البند الرابع والعشرون الموافقة على تعدٌل المادة  )46من النظام
األساسً على النحو التالً
نص المادة الحالي قب اليعدي :
يقد .المراقب إلى الجمعية العامة يقريرا يبين في ما إيا كان الميزانية
يحساب األرباح يالخسائر ميفقة ما الياقا ييعبر بؤمانة ييضيح عن
المركز المالي الحقيقي للشركة يما إيا كان الشركة يمس حسابا منيهمة،
يما إيا كان الجرد قد أجر يفقا لألةي المرعية يما إيا كان البيانا
الياردة في يقرير مجلس اإلدارة ميفقة ما ما مي يارد في دفاير الشركة،
يما إيا كان منا مخالفا ألحكا .نها .الشركة أي ألحكا .القانين قد يقع
خال السنة المالية على يج يإثر في نشاط الشركة أي في مركزما المالي
ما بيان ما إيا كان ميه المخالفا ال يزا قائمة ييل في حديد المعليما
اليي ييافر لدي م ييكين المراقب مسإيال عن ةحة البيانا الياردة في
يقريره بةفي يكيال عن مجميع المساممين يلك مسام .أثناء انعقاد
الجمعية أن يناق .المراقب يأن يسييضح عما يرد في يقريرهم
نص المادة بعد اليعدي :
على مراقب الحسابا أي من ينيب من المحاسبين اليين اشيركيا مع في
أعما المراجعة ،أن يحضر اجيماعا الجمعية العامة العادية ،يأن يقد.
يقريرا عن البيانا المالية للشركة ،يعما إيا كان ميه البيانا يهرر

اليضا المالي للشركة في نراية السنة المالية ينيائج أعما الشركة ليل
السنة ،يبيان ما إيا كان البيانا الياردة في يقرير مجلس اإلدارة ميفق ما
ما مي في دفاير الشركة يمسيندايرا ييل يفقا للمبادئ المحاسبية الميعارف
عليرا يما نص علي القانينم
يإيا كان للشركة أكثر من مراقب للحسابا يعين علير .إعداد يقرير ميحد،
يفي حالة يجيد اخيالف بينر .حي بعض األمير يجب إثبا يل في
اليقرير ما بيان يجرة نهر ك منر.م
البند الخامس والعشرون الموافقة على تعدٌل المادة  )48من النظام
األساسً على النحو التالً
نص المادة الحالي قب اليعدي :
ييزع األرباح الةافية على اليج اآليي:
 )1يقيطا  %11يخةص لحساب االحيياطي االجبار م
 )2يقيطا  %11يخةص لحساب االحيياطي االخييار م
يييقف ميا االقيطاع بقرار من الجمعية العامة العادية بناء على اقيراح
مجلس اإلدارةم
 )3يقيطا جزء من األرباح بناء على اقيراح مجلس اإلدارة ييقره الجمعية
العامة العادية لمياجرة االليزاما الميريبة على الشركة بميجب قيانين
العم م يال يجيز ييزيا ميه األميا على المساممينم
 )4يقيطا المبلغ الالز .لييزيا حةة أيلى من األرباح قدرما %5
للمساممين عن المدفيع من قيمة أسرمر.م
 )5يخةص بعد ما يقد .مبلغ يقرره الجمعية العامة العادية بحيث ال يزيد
على  %11من الباقي لمكافآ مجلس اإلدارةم
 )6ييزع الباقي من األرباح بعد يل على المساممين كحةة إضافية في
األرباح أي يرح بناء على اقيراح مجلس اإلدارة إلي السنة المقبلة أي
يخةص إلنشاء ما لالحيياطي أي ما لالسيرال غير عاديينم
نص المادة بعد اليعدي :
 )1يقيطا سنييا بقرار يةدر من الجمعية العامة العادية بناء على اقيراح
مجلس اإلدارة نسبة ال يق عن ش )%11عشرة بالمائة من األرباح
الةافية ليكيين احيياطي إجبار للشركةم

على

)2

)3

)4

)5

ييجيز للجمعية يقف ميا االقيطاع إيا زاد االحيياطي اإلجبار
نةف رأس ما الشركة المةدرم
يال يجيز اسيخدا .االحيياطي اإلجبار إال في يغطية خسائر الشركة أي
ليؤمين ييزيا أرباح على المساممين بنسبة ال يزيد على ش )%5خمسة
بالمائة من رأس الما المدفيع في السنيا اليي ال يسمح فيرا أرباح
الشركة بييزيا ميه النسبة ،ييل بسبب عد .يجيد احيياطي اخييار
يسمح بييزيا ميه النسبة من األرباحم
ييجب أن يعاد إلى االحيياطي اإلجبار ما اقيطا من عندما يسمح بيل
أرباح السنيا اليالية ،مال .يكن ميا االحيياطي يزيد على نةف رأس
الما المةدرم
يقيطا سنييا ،بقرار يةدر من الجمعية العامة العادية بناء على اقيراح
مجلس اإلدارة ،نسبة ال يزيد على ش )%11عشرة بالمائة من األرباح
الةافية ليكيين احيياطي اخييار يخةص لألغراض اليي يحددما
الجمعية العامة العاديةم
ييجب على الجمعية العامة العادية أن يقرر اقيطاع نسبة من األرباح
لمياجرة االليزاما الميريبة على الشركة بميجب قيانين العم
ياليؤمينا االجيماعيةم
يخةص بعد ك ما يقد .مبلغ ال يزيد عن  %11من الربح الةافي
كمكافآ ألعضاء مجلس إدارة الشركة بعد اسينزا االسيرال
ياالحيياطيا ي حساب نسبة ييزيعا أرباح افيراضية ال يق عن %5
من رأس الما على المساممين ،ييجيز بقرار يةدر عن الجمعية العامة
العادية اسيثناء عضي مجلس اإلدارة المسيق من الحد األعلى للمكافآ م
يجيز للجمعية العامة العادية بناء على اقيراح مجلس اإلدارة أن ييزع في
نراية السنة المالية أرباحا على المساممين ،ييفقا للمبادئ المحاسبية
الميعارف عليرا ،يأال يمس ميا الييزيا رأس الما المدفيع للشركةم

البند السادس والعشرون
األساسً على النحو التالً

الموافقة على إضافة المادة  )55إلى النظام

نص المادة الحالي قب اليعدي :
الميافقة للشركة باليعام ما أطراف يا ةلة في اليعامال اليجارية ما
الشركة أي لحسابرا إيا كان يل بيراخيص من الجمعية العامةم

اليرخيص ألعضاء مجلس اإلدارة باليعام ما الشركة يفقا للنها .يالشريط
اليي ييعام برا ما الغيرم
نص المادة بعد اليعدي :
يح لمجلس إدارة الشركة اليعام ما أطراف يا ةلة في المعامال
الخاةة بالشركة أي لحسابرا بعد الحةي على ميافقة الجمعية العامة
العاديةم
يال يجيز أن يكين لمن ل ممث في مجلس اإلدارة أي لرئيس أي أحد أعضاء
مجلس اإلدارة أي أحد أعضاء اإلدارة الينفييية أي أزياجر .أي أقاربر .حيى
الدرجة الثانية مةلحة مباشرة أي غير مباشرة في العقيد ياليةرفا اليي
يبر .ما الشركة أي لحسابرا إال إيا كان يل بيرخيص يةدر عن الجمعية
العامة العاديةم
يرجى من السادة المساممين الكرا .أي من ينيب عنر .الراغبين في الحضير
مراجعة الشركة الكيييية للمقاةة – الشر – برج أحمد – الودير الخوامس -
موايف – 0024 2363 :السوويال .دعووية الحضوير يجووديلي األعمووا ييقريوور
مجلس االدارةم
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مجلس االدارة

